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RINGKASAN 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah perancangan bejana alat pembakaran 

dengan sistem pemanas elektrik dengan tujuan dapat mengetahui proses 

konversi biomassa menjadi energi menggunakan metode pirolisis dengan 

sistem pengontrol suhu yang dapat menjaga kestabilan suhu pada reactor 

pirolisis. 

Proses perancangan bejana reaktor pirolisis dengan sistem pemanas 

elektrik ini dimaksudkan untuk merancang bejana reaktor pirolisis yang 

difungsikan sebagai ruang pemanasan bahan uji pirolisis untuk mengkonversi 

biomassa menjadi energi. Bejana raktor dirancang berbentuk vertikal terdiri 

dari shell dan head berbentuk torispherical, dengan sistem pengontrol suhu 

yang dirancang menggunakan alat PID temperatur kontrol sebagai pengontrol 

utamanya dan menggunakan SSR sebagai aktuator pengendali tegangan serta 

menggunakan thermocouple sebagai sensor suhunya dan pada sistem 

pemanasannya menggunakan elemen pemanas elektrik. 

Hasil yang diperoleh dari hasil pengujian adalah kecepatan pemanasan 

yang diperoleh adalah 0,25³C/detik dengan suhu maksimum yang diperoleh 

480˚C dalam waktu 30 menit dan biaya yang dibutuhkan untuk sekali proses 

sebesar Rp 5.500,-. 

 

Kata kunci: Bejana, Pirolisis, P.I.D, Pengontrol Suhu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan akan energi setiap tahunnya meningkat. Energi yang 

dihasilkan oleh minyak bumi tidak dapat memasok terus menerus akan 

kebutuhan tersebut. Pemanfaatan dan penggunaan sumber energi dari bahan 

bakar fosil, seperti minyak bumi, gas dan batubara, yang berasal dan diambil 

dari perut bumi secara terus-menerus, tiada henti secara alamiah jumlahnya 

menjadi semakin menipis dan terbatas.  

Terbatasnya ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) terhadap 

penggunaan bahan bakar bensin pada motor bensin pembangkit generator listrik 

berakibat pada peningkatan kebutuhan dan konsumsi bahan bakar minyak 

(BBM) yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 

Permintaan kebutuhan yang terus meningkat, sedangkan jumlah produksi 

semakin menurun, sehingga secara tidak langsung pengaruh harga menjadi 

semakin mahal dan tidak ekonomis. Pergeseran dan perubahan cara pandang 

negara-negara di dunia mulai mengalihkan dan cenderung mengurangi 

penggunaan energi dari bahan bakar fosil dan mengalihkan perhatiannya pada 

pemanfaatan sumber energi terbarukan (renewable energy source) sebagai 

sumber energi pengganti masa depan ramah lingkungan. Oleh itu, diperlukan 

pencarian alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan sebagai kebutuhan 

energi yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh itu perlu adanya upaya 

meningkatkan produksi energi baru dan terbarukan salah satunya dengan 

mengkonversi biomassa menjadi bahan bakar alternatif. 

Biomassa adalah salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui dan 

salah satu energi alternatif. Teknologi untuk mengkonversi biomassa salah 

satunya adalah pirolisis. Pirolisis adalah proses dekomposisi kimia bahan 

organik dengan menambahkan proses pemanasan pada reaksi kimianya dengan 

sedikit atau tanpa oksigen, dimana material mentah atau biomassa akan 
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mengalami pemecahan struktur kimia dari fase padat menjadi fase gas.
1
 Pada 

sebuah plant industri terdapat komponen yang berfungsi menangani fluida 

bertekanan, salah satu komponen yang penting adalah bejana tekan yang 

fungsinya sebagai wadah fluida bertekanan. Bejana tekan memiliki spesifikasi 

khusus, sebab harus mampu bertahan dari tekanan yang ditampungnya 

ditambah beban akibat berat bejana itu sendiri dan berbagai beban eksternal. 

Pembuatan pirolisis memerlukan perancangan bejana tekan sebagai reaktor. 

Bejana tekan berfungsi menahan fluida bertekanan dan memanaskan reaktor. 

Tegangan yang timbul akibat berbagai beban menjadi bahan pertimbangan saat 

merancang bejana tekan. Pemilihan ketebalan dinding bejana harus 

diperhitungkan ketahanan terhadap beban tetapi juga murah dalam biaya 

pembuatanya. 

Bejana tekan memiliki bentuk yang beragam, yang umum antara lain 

bejana tekan horizontal, vertikal dan hemispherical. Bentuk perancangan 

diambil dari ketiga bentuk tersebut. Penentuan tutup bejana tekan harus 

diperhitungkan, umumnya antara lain torispherical, ellipsoidal dan 

hemispherical.  

Secara sederhana atau konvensional desain alat untuk proses pirolisis di 

bagi menjadi tiga komponen utama, yaitu reaktor, kondensor, dan tungku 

pemanas. Reaktor berfungsi sebagai ruang pembakaran, kondensor untuk 

merubah fase hasil pirolisis dari gas ke cair, dan tungku pemanas yang 

berfungsi sebagai sumber energi panas pada proses pirolisis. Pada desain 

tersebut tidak dilengkapi dengan sistem pengontrol suhu karena sistem 

pemanasnya menggunakan tungku atau kompor. Cara kerja pada sistem 

pemanas tungku yaitu nyala api tungku diseting pada posisi maksimum 

kemudian kalor merambat ke dalam reaktor sehingga suhu di dalam reaktor 

terus menerus naik seiring berjalannya waktu hingga mencapai suhu maksimal 

yang dapat dikeluarkan oleh tungku. 

                                                           
1
Farid Majedi, Widya Wijayanti, dan Nurkholis Hamidi,”Parameter Kinetik Char Hasil Pirolisis 

Serbuk Kayu Mahoni (Switenia Macrophylia) dengan Variasi Heating Rate dan Temperatur”, 
Jurnal Rekayasa Mesin, 6:1, (Malang, 1-7 2014), hlm.1.
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Metode pemanasan dengan sistem terseut kurang efektif karena suhu 

yang diperoleh tidak sesuai dengan suhu yang diharapkan. Sistem pemanas 

tungku hanya mampu menghasilkan panas dengan suhu maksimal sebesar 

±250
o
C dengan kecepatan pemanasan yang sangat lambat. Hal ini kurang ideal 

untuk dijadikan sebagai sistem pemanas pada proses pirolisis karena akan 

mempengaruhi hasil dan efisiensi biayanya. 

Berdasarkan uraian di atas pemanfaatan bejana tekan telah berkembang 

pesat terutama pada proses industri. Bejana tekan memiliki resiko bahaya dan 

dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan atau peledakan. Oleh itu, dalam 

penelitian ini dirancang sebuah “Prototype Alat Bejana Pembakaran” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya, dapat di 

simpulkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut: Bejana 

reaktor pirolisis biomassa dengan pemanas elektrik dengan suhu 350°C. Perlu 

adanya sumber energi lain selain dari energi fosil, salah satunya adalah energi 

dari hasil konversi biomassa. Teknologi untuk mengkonversi biomassa salah 

satunya adalah pirolisis. Secara konvensional desain alat pirolisis memiliki 

kelemahan yaitu suhu yang dihasilkan pirolisis konvensional kurang ideal 

untuk pirolisis, pada sistem pemanasnya tidak dapat mengontrol suhu secara 

akurat, kecepatan pemanasannya lambat karena sistem pemanasannya terbuka 

sehingga panas akan terbuang langsung ke atmosfir”. 

 

C. Batasan Masalah 

Hasil dari identifikasi masalah diatas maka diperlukan pembatasan 

terhadap masalah yang akan dibahas, yaitu: Bejana reaktor pirolisis biomassa 

dengan pemanas elektrik dengan sistem pengontrol yang mampu 

mengendalikan suhu secara akurat dan mampu menjaga suhu tetap stabil 

menggunakan alat Proportional Integral Derivative temperatur kontrol sehingga 

dapat diterapkan pada reaktor pirolisis biomassa 
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D. Rumusan Masalah 

Dari hasil pembatasan masalah tersebut maka dalam penelitian ini akan 

dilakukan perancangan bejana reaktor pirolisis dengan sistem pemanas elektrik 

dengan sistem pengontrol menggunakan alat P.I.D temperatur kontrol sehingga 

dapat diterapkan pada reaktor pirolisis serta bagaimana hasil pengujiannya 

terhadap bahan baku limbah biomassa 

 

E. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan dari penelitian 

ini seperti berikut: Mengetahui proses konversi biomassa menjadi energi 

dengan metode pirolisis, dan menghasilkan gas biomassa dalam jumlah yang 

lebih banyak. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi 

dalam pengembangan penelitian bahan bakar alternatif, Manfaat dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: Memberikan informasi bagaimana merancang dan 

membangun mesin atau prototype bejana pembakaran dengan menggunakan 

proses pirolisis. Memberikan sebuah alternatif pengolahan limbah biomassa 

bagi instansi terkait. Memberikan sebuah hasil dari pengelolahan limbah 

biomassa menjadi bahan bakar  yang dapat digunakan sebagai energi alternatif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Biomassa 

Biomassa merupakan energi yang dapat diperbarui. Biomassa adalah 

bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk 

maupun buangan. Biomassa digunakan sebagai sumber energi (bahan 

bakar).Potensi biomassa di Indonesia sebagai sumber energi sangatlah besar 

karena limbah yang berasal dari hewan maupun tumbuhan sangat melimpah.
2
 

Sebagian besar limbah biomassa berasal dari produksi pertanian, 

perkebunan, dan kehutanan. Sampai saat ini limbah biomassa masih kurang 

termanfaatkan. Masih banyak dijumpai sisa – sisa pembakaran sekam pasca panen 

padi, dan sisa serbuk kayu dari hasil industri kayu. Hal tersebut dapat 

menyebabkan pencemaran udara dan lingkungan. Potensi limbah biomassa di 

indonesia sangatlah besar. Secara nasional potensi energi biomassa diperkirakan 

sebesar 32.654 MW dan kapasitas yang terpasang hanya sekitar 91,1 MW atau 

0,28 % dari potensi yang ada (Outlook Energi Indonesia, 2016).
3
Dari data tersebut 

limbah biomassa bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif jika 

dimanfaatkan dengan optimal. 

1. Sifat dan Karakteristik Biomassa 

Biomassa dapatdikonversi menjadi 3 jenis produk utama, antara lain: 

a. Energi panas 

b. Bahan bakar transportasi 

c. Bahan baku kimia 

Pemilian jenis biomassa untuk dikonversi menjadi produk di 

atassangat terkait sifat kimia dan fisika yang dimilikinya 

(chemical/physicalproperty). Sifat tersebut melekat pada biomassa, yang 

menentukanpemilihan konversi dan teknologi pengolahan selanjutnya. 

                                                           
2
Adid Adep Widiatmoko, “Produksi Energi Dari Biomassa (Bag. 1): Mengenal Biomassa", diakses 

dari, http://kipmi.or.id/produksi-energi-dari-biomassa-bag-1-mengenal-biomassa.html, pada 
tanggal 12 Mei 2017 pukul 15:30 
3
Outlook Energi Indonesia, Pengembangan Energi untuk Mendukung Industri Hijau, BPPT, 2016.

 

 

http://kipmi.or.id/produksi-energi-dari-biomassa-bag-1-mengenal-biomassa.html
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Sifat dan karakteristik penting pada biomassa yang perlu diperhatikan 

adalah: 

a. Kadar air  

b. Nilai kalor 

c. Kandungan residu/abu 

d. Kandungan logam alkali 

e. Rasio antara selulosa dan lignin 

f. Kandungan karbon terikat (fixed carbon) dan kandungan zat volatile 

(volatile matter) 

2. Manfaat Biomassa 

Keunggulan utama biomassa sebagai sumber energi adalah dari sisi 

ketersediaan yang bisa terbarukan, baik melalui proses alami ataupun tersedia 

sebagai limbah organik dari aktivitas manusia. Berikut adalah manfaat umum 

yang bisa diperoleh jika menggunakan biomassa sebagai sumber energi: 

a. Biomassa relatif ramah lingkungan.

b. Biomassa memberikan peluang untuk eksploitasi fitur struktur baru.

c. Memperpanjang pasokan minyak mentah.

d. Biomassa tidak memiliki kandungan sulfur, sehingga tidak menyebabkan 

emisi sulfur dioksida (SO2) yang berpotensi menyebabkan hujan asam.



B. Tabung Reaktor/Ketel Uap 

Uap (steam) dalam pembicaraan selanjutnya dimaksudkan uap air yaitu 

gas yang timbul akibat perubahan fase air (cair) menjadi uap (gas) dengan cara 

pendidihan (boiling). 

Kalor untuk melakukan proses pendidihan diperlukan energi panas yang 

diperoleh dari sumber panas, misalnya dari pembakaran bahan bakar (padat, cair, 

dan gas), tenaga listrik dan gas panas sebagai sisa proses kimia serta tenaga nuklir. 

Penguapan bisa saja terjadi disembarang tempat dan waktu pada tekanan 

normal (atm mutlak), bila diatas permukaan zat cair tekanan turun (atau 

diturunkan) di bawah tekanan mutlak. Uap yang terjadi (dihasilkan) dengan cara 
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demikian tidak mempunyai energi potensial, jadi tidak dapat dipergunakan 

sebagai sumber energi.
4
 

Ketel uap berfungsi sebagai pesawat konversi energi yang 

mengkonversikan energi kimia (potensial) dari bahan bakar menjadi energi panas. 

Ketel uap terdiri dari dua komponen utama, yaitu
5
 : 

1. Dapur, sebagai alat untuk mengubah energi kimia menjadi energi panas. 

2. Alat penguap (evaporator) yang mengubah energi pembakaran (energi panas) 

menjadi energi potensial uap (energi panas) 

Kedua komponen tersebut di atas telah dapat untuk memungkinkan sebuah 

ketel uap untuk berfungsi. Selain itu, komponen lainnya adalah : 

1. Corong asap degan sistem tarikan gas asapnya, memungkinkan dapur 

berfungsi secara efektif. 

2. Sistem pemipaan, seperti pipa-pipa api, pada ketel pipa api, pipa-pipa air, 

pada ketel pipa air, memungkinkan sistem penghantaran kalor yang efektif 

antara nyala api atau gas panas dengan air ketel. 

3. Sistem pemanas uap lanjut, sistem pemanas udara pembakaran serta sistem 

pemanas air pengisi ketel. 

 

C. Bahan Baku (Limbah) Biomassa 

Bahan baku/Limbah yang dapat dimanfaatkan menjadi energi yang dapat 

diperbarui (biomassa) antara lain: 

1. Sekam Padi 

Sekam padi merupakan lapisan keras yang meliputi kariopsis yang 

terdiri atas dua belahan yang disebut lemma dan palea yang saling bertautan. 

Pada prosespenggilingan beras sekam akan terpisah dari butir beras dan 

menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan. dari proses penggilingan padi 

biasanya diperoleh sekam sekitar 20-30%, dedak antara 8- 12% dan beras 

giling antara 50-63,5% dari data bobot awal gabah. Analisis ultimate dan 

analisis proximate pada sekam padi terlihat bahwa sebagian besar sekam padi 

                                                           
4
IR,M.J. Djokosetyardjo. Ketel Uap, (Jakarta :Pradnya Paramita,2003) 

5
Ibid,IR,M.J. Djokosetyardjo 
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terdiri dari volatil. Kadar volatil yang tinggi diharapkan dapat diperoleh gas 

dan cairan dari proses pirolisis dalam jumlah yang banyak. Kadar karbon dan 

kadar oksigen dalam sekam padi juga hampir berimbang sekitar 35-38%. 

Data ini menunjukkan bahwa dalam minyak pirolisis nantinya akan 

mempunyai kadar oksigen dalam jumlah yang banyak. Kandungan belerang 

dalam sekam padi adalah nol, akibatnya hasil pembakaran dari minyak 

pirolisis sekam padi akan lebih ramah lingkungan dibandingkan hasil 

pembakaran batubara. Zat silika yang terdapat dalam sekam padi mencapai 

16,98%. Nilai kalor dari sekam padi adalah sekitar 14,8 MJ/kg dan sedikit 

dibawah nilai kalor kayu (17-20 MJ/kg). 

Van Ruiten menyatakan sekam memiliki kerapatan jenis (bulk 

density) 1125 kg/m3, dengan nilai kalori 3.300 kkal/kg sekam. Menurut 

Ahiduzzaman (2007) sekam padi yang belum diolah memiliki kerapatan jenis 

(bulk density) yaitu 117.0 kg/m³, namun setelah mengalami proses densifikasi 

(pemadatan), kerapatan jenisnya mencapai 825.4 kg/m³. 

Sekam tersusun dari jaringan serat-serat selulosa yang mengandung 

banyak silika dalam bentuk serabut-serabut yang sangat keras. Pada keadaan 

normal, sekam berperan penting melindungi biji beras dari kerusakan yang 

disebabkan oleh serangan jamur, dapat mencegah reaksi ketengikan karena 

dapat melindungi lapisan tipis yang kaya minyak terhadap kerusakan mekanis 

selama pemanenan, penggilingan dan pengangkutan (Haryadi. 2006). 

2. Tongkol Jagung 

Saat ini yang banyak digunakan untuk bahan baku alternatif dari 

sektor pangan mengandung selulosa yang memiliki potensi untuk 

menghasilkan bioetanol, salah satu contohnya adalah jagung. Jumlah limbah 

dari hasil produksi dapat dikatakan sangat banyak dan akan menjadi sangat 

potensial jika dapat dimanfaatkan secara tepat. Tongkol jagung mengandung 

selulosa (45%), hemiselulosa (35%) dan lignin (15%). 

Komposisi kimia tersebut menjadikan tongkol jagung dapat digunakan 

sebagai sumber bahan baku penghasil bioetanol, bahan pakan ternak dan 

sebagai sumber karbon bagi pertumbuhan mikroorganisme. Salah satu proses 
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konversi bahan lignoselulosa yang banyak diteliti adalah proses konversi 

lignoselulosa menjadi etanol yang dapat digunakan untuk mensubstitusi 

bahan bakar bensin untuk keperluan transportasi (Hermiati,dkk, 2010). 

Tongkol jagung merupakan bagian tanaman jagung yang tidak 

dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Tongkol ini termasuk dalam biomassa 

jagung. Tongkol jagung merupakan simpanan makanan untuk pertumbuhan 

biji jagung selama melekat pada tongkol. Panjang tongkol bervariasi antara 8-

12 cm (Effendi dan Sulistiati, 1991). Tongkol jagung merupakan tempat 

pembentukan lembaga dan gudang penyimpanan makanan untuk 

pertumbuhan biji serta merupakan modifikasi dari cabang mulai berkembang 

pada ruas-ruas batang. 

3. Kayu Mahoni 

Pohon Mahoni merupakan tumbuhan tropis dan dapat ditemukan 

tumbuh liar di hutan jati, pinggir pantai dan di jalan sebagai peneduh.Produk 

kayu bulat mahoni Indonesia tahun 2015 dihasilkan di beberapa pulau di 

Indonesia yakni pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Bali dan Nusa 

Tenggara. Pulau Jawa mendominasi produksi kayu bulat mahoni sebesar 0,23 

juta m³ (76,21 persen). Pulau Sumatera sebesar 0,07 juta m³ (23,65 persen). 

Produksi selanjutnya dihasilkan oleh pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 

414,12 m³ (0,14 persen) dan pulau Sulawesi sebesar 4,21 m³ (0,001 persen)3. 

Jumlah kayu yang melimpah membuat Indonesia menjadi salah satu 

penghasil tenaga alternatif. Limbah serbuk kayu yang sangat banyak menjadi 

salah satu alasan mengapa serbuk kayu menjadi bahan pembuatan tenaga 

alternatif. 

4. Serbuk Kayu 

Serbuk kayu merupakan limbah yang berasal dari produksi 

penggergarjian kayu. Limbah hasil penggerjaian kayu biasanya dibuang dan 

tidak dimanfaatkan. Menurut Badan Pusat Statistik (2015) produksi kayu di 

Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 43,7 juta m
3
. Menurut jenisnya produksi 

terbesar adalah kayu akasia sebesar 22,91 m
3
 dan kayu meranti sebesar 4,47 
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juta m
3
.
6
 Dari data tersebut potensi serbuk kayu yang dihasilkan dari produksi 

kayu sangatlah banyak. Olehitu, diperlukan pengolahan limbah serbuk kayu 

untuk dijadikan sumber energi alternatif. 

 

D. Pirolisis 

Menurut kamus besar bahasa indonesia pirolisis adalah perubahan secara 

kimiawi yang terjadi karena panas. Proses pirolisis merupakan tahap awal dari 

proses karbonisasi yaitu proses untuk memperoleh karbon dengan suhu tinggi 

lebih dari 500ºC. 

Pirolisis merupakan proses dekomposisi bahan bakar (biomassa) tanpa 

adanya udara. Produk yang dihasilkan oleh pirolisis adalah arang (char), gas, dan 

minyak (Askaditya, 2010).
7
 Berdasarkan laju pemanasannya, proses pirolissis 

terbagi menjadi tiga jenis yaitu slow pirolisis, fast pirolisis, dan flash pirolisis. 

Berdasarkan prosesnya, beberapa faktor atau parameter yang 

mempengaruhi proses pirolis adalah:
8
 

1. Waktu 

Kadarair berpengaruh pada proses pirolisis. Pengaruh pada bahan dengan 

kadar air yang lebih tinggi akan diperoleh padatan yang lebih banyak. 

2. Ukuran Partikel 

Efek dari ukuran partikel pada proses pirolisis dari biomasa telah diteliti oleh 

Chaurasia dan Babu pada tahun 2005, hasil dari padatan akan meningkat 

sedangkan hasil dari volatil dan gas akan menurun ketika ukuran partikel 

meningkat. Fenomena ini adalah konsekuensi dari penurunan temperature 

pada setiap posisi radial dengan adanya peningkatan pada ukuran 

partikel.Konsentrasi dari volatile dan gas meningkat sampai dengan nilai 

tertentu dan kemudian menurun sesuai dengan kenaikan ukuran 

partikel.Kenaikan signifikan terhadap waktu pirolisis diteliti sebagai 

                                                           
6
Badan Pusat Statistik, Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai, Berita Resmi Statistik, 2015.

 

7
Gama Askaditya, Studi Ekperimental Pirolisis Minyak Pelumas Bekas Menggunakan 

KatalisZeloit, Skripsi, Teknik Mesin Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, 2010.
 

8
Adityo Suryo Aji Wibowo, Studi Sifat Minyak Pirolisis Campuran Sampah Biomassa dan 

Sampah Plastik Polypropylene (PP), Jurusan Teknik Mesin Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

2011, hal.12-13 
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peningkatan ukuran partikelnya. Seiring dengan kenaikan ukuran partikel 

maka waktu yang dibutuhkan untuk proses pirolisis pada temperatur pirolisis 

tertentu juga akan meningkat. 

3. Laju Pemanasan 

Ketikalaju pemanasan dinaikkan maka padatan akan menurun. Produk gas 

yang dihasilkan pada temperatur antara 200˚C dan 400˚C adalah CO dan CO2 

sedangkan pada temperatur yang lebih tinggi konsentrasi yang rendah dari 

gas hidrokarbon juga diamati. Ketika laju pemanasan meningkat banyaknya 

gas seperti CO, CO2,CH4,C2H6 dan lainnya meningkat. Itu menunjukkan 

bahwa laju pemansan yang lebih tinggi akan melepaskan gas hidrokarbon. 

Begitu juga minyak meningkat seiring dengan kenaikan laju pemanasan. 

4. Temperatur 

Temperaturmemiliki efek penting terhadap hasil produk. Pada temperatur 

yang lebih tinggi maka hasil gas akan semakin banyak, hasil minyak akan 

meningkat sampai batas tertentu kemudian menurun, sedangkan hasil padatan 

cenderung rendah. Oleh itu, semakin tinggi temperatur nilai kalor untuk hasil 

gas akan meningkat, untuk hasil padatan cenderung konstan. Sedangkan 

untuk hasil minyak cenderung menurun. 

5. Bahan 

Aydinli B & Caglar A pada tahun 2010 telah meneliti tentang kulit kemiri 

dengan plastik.Laju peningkatan jumlah plastik didapatkan hasil minyak yang 

lebih banyak. Padatan yang lebih sedikit dan hasil gas yang cenderung sama.  

6. Komposisi Bahan Uji 

Banyak penambahan material didalam proses pirolisis menghasilkan suatu 

peningkatan kandungan hydrogen didalam hasil minyaknya dibandingkan 

pada proses pirolisis biomassa tanpa plastik. Hal ini menunujukkan bahwa 

komposisi yang berbeda dari bahan yang diperlukan untuk proses pirolisis 

menghasilkan hasil kandungan komposisi yang berbeda untuk minyaknya.  

7. Laju Nitrogen 

Peningkatandari laju nitrogen menyebabkan penurunan jumlah minyak dan 

peningkatan jumlah gas, sedangkan hasil padatan sedikit menurun. 
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8. Waktu Tinggal Padatan 

Waktu tinggal padatan mempengaruhi jumlah hasil dari pirolisis karena 

semakin lama bahan didalam reaktor maka padatan akan semakin 

terdekomposisi menjadi minyak dan gas. 

9. Waktu Tinggal Volatil 

Semakin lama Volatil tinggal didalam reaktor maka rantai karbon dari 

volatile itu akan semakin pendek dan semakin sulit terkondensasi sehingga 

minyak yang dihasilkan semakin sedikit karena semakin sulit terkondensasi. 

10. Tipe Pirolisis 

Tipe pirolisis mempengaruhi hasil yang diperoleh dari proses pirolisis. 

Pirolisis cepat menghasilkan lebih banyak hasil minyak daripada hasil 

padatan dan gasnya.Pirolisis lambat menghasilkan hasil minyak,gas, dan 

padatan yang hampir seimbang. 

Selain itu menurut Majedi, dkk (2015) pirolisis adalah dekomposisi kimia 

bahan organik melalui proses pemanasan tanpa atau dengan sedikit adanya 

oksigen atau reagen lainnya, disini material mentah akan mengalami pemecahan 

struktur kimia menjadi fase gas.
9
 

Produk yang di hasilkan dari proses pirolisis berupa bahan bakar padat 

(char), cairan berupa campuran tar, serta produk lainnya seperti karbondioksida, 

metana, dan beberapa gas lainnya.Pada proses pirolisis biomassa terdapat 3(tiga) 

faktor yang mempengaruhi reaksi kimia yang terjadi, 

1. Bahan Baku : Komposisi kimia, kadar air. 

2. Reaktor : Vertical Shaft/ Batch Reactor, Rotating 

Tubular/Fluidized  

 Bed Reactor. 

3. Kondisi Operasi : Suhu proses pirolisis, waktu proses pirolisis. 

Selaras dengan waktu reaksi dan kenaikan suhu, komposisi produk 

pirolisis semakin berkembang kearah komposisi produk yang lebih stabil (sesuai 

                                                           
9
Farid Majedi, Widya Wijayanti, dan Nurkholis Hamidi,”Parameter Kinetik Char Hasil Pirolisis 

Serbuk Kayu Mahoni (Switenia Macropylia) Dengan Variasi Heating Rate dan Temperatur”, 
JurnalRekayasa Mesin, 6:1, (Malang, 1-7 2015), hlm.1.
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dengan yang diharapkan). Berdasarkan kenaikan suhunya, dekomposisi bahan 

organik pada proses pirolisis di jabarkan seperti tabel berikut : 

Tabel 2.1. Fase produk pirolisis terhadap kenaikan suhu 

Suhu Fase yang terjadi 

100
o
C – 200

o
C Dehidrasi (Pengeringan dengan pemanasan). 

200
o
C – 250

o
C Evolusi hidrogen (Hilangnya cairan dan CO2. 

250
o
C – 340

o
C Terputusnya rantai karbon makromolekul. 

340
o
C – 380

o
C Tahap pirolisis, pengayaan karbon. 

380
o
C – 400

o
C Pecahnya rantai C-O, dan C-H. 

400
o
C – 600

o
C Konversi komponen organik cair dalam hal ini untuk 

menghasilkan produk pirolisis cair (tar). 

600
o
C Pemecahan komponen organik cair untuk menghasilkan 

komponen yang stabil (gas, hidrokarbon rantai pendek), 

senyawa aromatik (senyawa bensen). 

>600
o
C Pemanasan aromatis menghasilkan bensen dan aromatik 

titik didih tinggi. 

 

Berdasarkan fase yang terjadi proses pirolisis di bedakan menjadi 3 (tiga) 

fase, yaitu : Fase pengeringan, Fase pirolisis, dan Fase evolusi gas. 

Fase yang terjadi pada proses pirolisis dijadikan pedoman sebagai tolak 

ukur kesuksesan dalam pirolisis. Maka untuk mendapatkan produk yang sesuai 

dengan fase yang diinginkan perlu adanya suhu yang terkontrol. Suhu yang 

terkontrol akan mempermudah mendapatkan fase produk yang diinginkan karena 

fase produk hasil pirolisis tergantung pada besar-kecilnya suhu dalam proses 

pirolisis. Hal itu sistem pengontrol suhu menjadi faktor terpenting pada proses 

pirolisis. 

 

 

 

 

 



 
 
 

14 
 

 

E. Produk Reaktor 

Perancangan bejana reaktor meliputi tangki (vessel) dan tutup tangki 

(dished head). 

1. Tangki (vessel) 

Tangki (vessel) merupakan bejana untuk menyimpan fluida baik beru 

liquid ataupun gas. Tanki banyak digunakan pada proses pengilangan minyak 

dan juga pada industri lainnya. Tanki berfungsi sebagai pemisah, penyaring 

dan sebagai pencampur bahan kimia. 

Pada umumnya tangki dapat digolongkan dalam beberapa jenis: 

a. Tangki berbentuk vertical (vertical tank) 

b. Tangki berbentuk horizontal (horizontal tank) 

c. Tangki berbentuk bola (hemispherical tank) 

Tangki yang digunakan dalam perhitungan adalah tangki berbentuk 

vertikal yang digunakan sebagai reaktor. Desain harus memenuhi 

faktorkeamanan pada operasi normal maupun transisi ataupun abnormal. 

Secara umum, desain tangki ini mengacu ke ASME Sec.VIII Div.1 yang tidak 

mengevaluasi secara rinci terhadap semua tegangan yang mungkin terjadi. 

Tangki yang mendapat tekanan internal atau eksternal akan 

menimbulkan tegangan pada dinding shell. Tegangan ini umumnya 

menimbulkan tegangan triaxial, ketiga prinsip tegangan itu adalah tegangan 

longitudinal (longitudinal stress), tegangan circumferential (circumferential 

stress), dan tegangan radial (radial stress). Tegangan radial adalah tegangan 

yang dihasilkan dari tekanan terhadap dinding, menyebabkan tegangan tekan 

sama dengan tekanan. Pada vessel berdinding tipis, tegangan radial ini sangat 

kecil dibandingkan dengan tegangan yang lain, sehingga dapat diabaikan.
10

 

 

 

 

                                                           
10

Putut Hery Setiawan dan Petrus Zacharias, “Perhitungan Tebal dan Tutup Tangki Reaktor 
Gelembung Pabrik Elemen Bakar Nuklir Tipe PWR 1000MWe Untuk PLTN di Indonesia”, 
ProsidingPertemuan Ilmiah Perekayasaan Perangkat Nuklir PRPN_BATAN, 2013, hlm. 96.
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Tabel 2.2. Data rumus perhitungan tutup bejana tekan 

 

Sumber: Asme Continuing Institute, Asme Section I & VIII Fundamentals, 

2012 

 

D = Shell/Head Inside Diameter,  

E = Weld Joint Efficiency,  

L = Crown Radius,  

P = internal Pressure,  

h = InsideDepth of Head,  

r = Knuckle Radius, 

R = Shell/Head Inside Radius,  

S = Allowable Stress,  

t = Shell/Head Thickness 

 

Perhitungan ketebalan dinding silinder tangki dan tutup tangki yang di 

gunakan dalam perhitungan ini adalah ASME Section VIII Div.1, untuk 

perencanaan tebal silinder menggunakan UG-27 untuk perhitungan tebal 

bejana bertekanan. 
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Tegangan Circumferential  (sambungan longitudinal) 

t 

atau 

P  

Tegangan longitudinal (sambungan circumferential) 

t 

atau 

P  

Keterangan: 

t = Tebal tangki (mm) 

P = Tekanan dalam (kpa)  

R = Jari-jari bagian dalam 

S = Tegangan yang diizinkan  

E = Efisiensi las 

2. Tutup tangki (dished head) 

Pada umumnya jenis penutup silinder dibagi menurut bentuk 

geometris. Beberapa bentuk penutup silinder yang digunakan adalah: 

a. Setengah bola (hemispherical head) 

b. Ellipsoidal head 

c. Torispherical head 
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Gambar 2.1. Kepala bejana (Dished head)
11

 

Jenis tutup yang digunakan dalam perhitungan ini adalah jenis 

torispherical head, rumus yang digunakan untuk mendapatkan ketebalan 

torispherical berdasarkan ASME Section VIII Div. 1 UG-32 dengan 

menggunakan: 

t  

L = diameter dalam torispherical 

 

Gambar 2.2 Dimensi torispherical head.
12

 

 

F. Perpindahan Kalor 

Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimilik oleh suatu zat. 

Secara umum untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda yaitu 

dengan mengukur suhu benda, jika suhu tinggi maka kalor yang dikandung oleh 

benda sangat besar, begitu juga sebaliknya jika suhu rendah maka kalor yang 

dikandung sedikit. Besar kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu benda (zat) 

tergantung pada 3 faktor: 

1. Massa zat 

2. Jenis zat (Kalor jenis) 

3. Perubahan suhu 

Sehingga  secara  matematis  dapat  dirumuskan: Q  =  m  x  c  x  (t2-t1) 

Dimana: 

Q = Kalor yang dibutuhkan [J] 

m = Massa [kg] 

                                                           
11

Asme Continuing Education Institute, Asme Section I & VIII Fundamentals,2012, hal 46 
12

Putut Hery Setiawan, Petrus Zacharias, Perhitungan Tebal dan Tutup TangkiReaktr Gelembung 

Pabrik Elemen Bakar Nuklur Tipe PWR 1000MWe Untuk PLTN di Indonesia, 2013, hal 98 

 



 
 
 

18 
 

c = Kalor jenis [J/kgK] 

(t2-t1) = Perubahan suhu [K] 

Hubungan antara kalor dengan energi listrik 

Kalor merupakan bentuk energi maka dapat berubah dari satu bentuk ke 

bentuk lainnya. Berdasarkan hukum kekekalan energi, energi listrik dapat berubah 

ke energi kalor dan juga sebaliknya. Pembahasan mengulas tentang energi listrik 

dan energi kalor saja. 

Besarnya energi listrik yang dirubah atau diserap sama besar dengan kalor 

yang dihasilkan. Sehingga secara matematis dapat dirumuskan: 

W= Q 

Perhitungan energi listrik menggunakan persamaan: 

W= P x t 

Keterangan: 

W = Energi listrik [Joule] 

P = Daya listrik [Watt] 

t = Waktu yang diperlukan [detik] 

Perhitungan kalor yang menggunakan persamaan: 

Q= m x c x (t2-t1) 

Diperoleh persamaan : 

P x t = m x c x (t2-t1) 

 

G. Sistem Kontrol 

Sistem kontrol adalah proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu 

atau beberapa besaran (variabel, parameter) sehingga berada pada suatu 

hargarange tertentu.
13

 Sistem kontrol atau sistem kendali juga dapat didefinisikan 

sebagai usaha terhadap suatu sistem dengan memberikan input atau masukkan 

tertentu untuk memperoleh keluaran yang sesuai dengan yang diinginkan. 

                                                           
13

Dwiana Hendrawati, Sistem Pengaturan 1 Teori, (Semarang : Politeknik Negeri Semarang, 
2012), hlm. 1.
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Sistem pengendalian bertujuan untuk memperoleh unjuk kerja yang 

optimalpada suatu sistem yang telah dirancang.
14

 Proses memperoleh optimum 

dalam sistem pengendalian terdapat parameter atau ukuran-ukuran yang dapat 

diatur, parameter tersebut adalah waktu naik, waktu puncak, settling time, 

maximum overshoot, waktu tunda, error, dan damping ratio. 

 

Gambar 2.3. Parameter sistem kendali 

Keterangan : 

 td (delay time) adalah ukuan waktu yang menyatakan faktor keterlambatan 

respon output terhadap input. Diukur dari t=0 s/d respon 50% dari stedy 

state. 

 tr (Rise Time) adalah ukuran waktu yang diukur dari t  = 0 s/d respon 

memotong sumbu stedy state yang pertama. 

 tp (Peak Time) waktu yang diperlukan respon dari t = 0 hingga mencapai 

puncak pertama overshoot. 

 Mp (Maximum Peak)adalah nilai relatif yang menyatakan perbandingan 

antara nilai maksimum overshoot (respon yang melampaui nilai stedy 

state) dengan nilai stedy state-nya. 

 ts (Settling Time) adalah ukuran waktu yang menyatakan respon telah 

masuk ±5%, atau ±2%, atau ±0,5% dari keadaan stedy state. 

 Ess (Error Steady State) adalah besaran kesalahan dari kondisi tunak (stedy 

state) nilainya lebih dari 0,002 – 0,005% dari stedy state. 

                                                           
14

Ibid. Dwiana Hendrawati. hlm. 13 
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 stedy state adalah keadaan dimana suatu sistem berada dalam keadaan 

kesetimbangan atau tidak berubah lagi seiring waktu. 

 Overshoot adalah ukuran waktu yang melampai nilai stedy state. 

 

1. Klasifikasi Sistem Kontrol 

Secara umumdalam  sistem kontrol dapat diklasifikasikan seperti  berikut: 

a. Kalang terbuka dan kalang tertutup 

1) Kalang terbuka (open loop control system) adalah suatu sistem kontrol 

yang mempunyai karakteristik dimana nilai keluaran tidak memberikan 

pengaruh pada aksi kontrol. Sistem kendali kalang terbuka juga disebut 

kendali umpan maju (feedforward control), sistem kendali jenis ini 

umumnya menggunakan pengatur (controller) serta aktuator kendali 

(control actuator) yang berguna untuk mendapatkan respon sistem yang 

baik.
15

 Pada sistem kendali kalang terbuka keluarannya tidak di 

perhitungkan ulang oleh controller sehingga apabila keadaaan plant telah 

mencapai target sesuai dengan yang dikehendaki pada masukan, maka 

hal tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja kontroler. 

2) Kalang tertutup (closed loop control system) sangat identik dengan 

sistem kontrol umpan balik (feedback control), disini nilai dari keluaran 

akan ikut mempengaruhi pada aksi kontrolnya. Pada sistem kendali 

kalang tertutup memanfaatkan variabel / parameter yang sebanding 

dengan selisih respon yang terjadi terhadap respon yang diinginkan. 

b. Manual dan Otomatis 

1) Sistem manual merupakan sistem kendali dimana faktor kerja manusia 

sangat dominan dalam aksi pengontrolan pada sistem tersbeut.
16

 Sistem 

manual termasuk dalam kategori sistem kontrol kalang tertutup dengan 

peran kerja manusia yang dominan sehingga hasil pengaturan sangat 

dipengaruhi masukan dari pelakunya. 

                                                           
15
Ibid. Dwiana Hendrawati. hlm. 15 

16
Ibid. Dwiana Hendrawati. hlm. 19 
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2) Sistem otomatis merupakan sistem kendali dimana faktor manusia tidak 

dominan dalam aksi pengontrolannya, aksi manusia di gantikan oleh 

sistem kontroler yang di program kedalam sistem sehingga dapat 

memerankan kerja yang dilakukan oleh manusia. 

c. Sistem Kontinyu, Diskrit dan Adaptive 

1) Sistem kontinyu merupakan sistem pengontrolan yang berjalan secara 

terus menerus / berkelanjutan setiap kontroler pada sistem menerima 

respon balik. 

2) Sistem kontrol adaptive merupakan sistem pengontrolan yang mampu 

beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi disekitarnya. 

3) Sistem kontrol diskrit (digital) biasa di sebut dengan sistem waktu diskrit 

atau sistem waktu digital. Pada sistem ini berjalan secara diskrit tidak 

berjalan setiap saat, hanya pada waktu-waktu tertentu atau variabel / 

parameter waktu yang berubah pada titik tertentu. 

2. Berbagai sistem kontrol 

Komponen – komponen yang terdapat pada sistem kontrol adalah seperti 

berikut : 

a. Masukan / Set Point (SP) 

Masukan / set point adalah suatu nilai adalah rangsangan dari luar 

yang di masukan / diterapkan kedalam sistem kontrol untuk memperoleh 

tanggapan / respon dari sistem kontrol. Set point sering disebut juga respon 

keluaran yang diinginkan. 

b. Keluaran / Variabel Terkontrol (Controlled Variable) 

Keluaran atau output adalah respon / tanggapan sebenarnya yang 

didapatkan oleh sistem kontrol setelah memperoleh feedback dari elemen 

umpan balik. Besarnya nilai yang diperoleh berdasarkan pada nilai umpan 

balik yang dinyatakan oleh feedback elemen, biasanya disebut dengan 

process variable (PV) 

c. Plant 

Plant merupakan seperangkat alat atau serangkaian objek fisik yang di 

rancang sesuai dengan parameter / variabel proses yang akan dikendalikan. 
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d. Manipulated Variable 

Manipulated variable merupakan suatu masukan / input pada proses 

yang dapat diubah – ubah / dimanipulasi untuk mencapai variabel proses yang 

besarnya sesuai dengan set point. 

e. Gangguan (Disturbance) 

Gangguan merupakan sinyal yang cenderung memberikan respon 

untuk melawan keluaran (variabel terkontrol) pada sistem kontrol. 

f. Feedback Element 

Feedback element merupakan bagian / elemen dari sistem kontrol 

yang mampu memberikan sinyal / respon kedalam kontroler sehingga dapat 

menyatakan suatu nilai / keadaan tertentu pada kontroler. Elemen tersebut 

berupa alat ukur, contohnya sensor, transduser, dan transmitter. 

g. Measurement Variable/ Feedback Signal (PV) 

Feedback signal merupakan sinyal yang dikeluarkan oleh transmitter 

sebagai bentuk respon yang diterima sensor pada sistem kontrol. 

h. Error (Actuating Signal / Offset) 

Error merupakan sinyal koreksi yang dihasilkan dari selisih antara SP 

dan PV yang diproses pada summing point. Semakin kecil nilai error yang 

terhitung semakin kecil pula sinyal kendali kontroler pada plant hingga 

mencapai kondisi yang diinginkan. 

i. Alat Pengontrol (Controller) 

Controller merupakan pengganti peran manusia dalam mengendalikan 

suatu proses dengan cara memproses error menjadi manipulated variable. 

j. Final Controller Element (Actuator) 

Actuator merupakan bagian dari sistem kontrol yang berfungsi 

memanipulasi besarnya manipulated variable atas dasar perintah dari 

controller. Actuator berupa piranti elektrik maupun mekanik sesuai dengan 

proses yang akan di kendalikannya. 

3. Kontrol P.I.D 

Kontrol P.I.D singkatan dari proportional, integral, derivative controller. 

Kontrol P.I.D merupakan metode pengontrolan untuk menentukan kepresisian 



 
 
 

23 
 

suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya feedback pada sistem 

tersebut. Kontrol P.I.D terdairi dari 3 (tiga) jenis pengontrolan yaitu : kontrol 

proportional (P), kontrol integral (I), kontrol derivative (D). ketiganya dapat 

digunakan secara bersamaan maupun sendiri-sendiri sesuai dari respon yang 

diinginkan pada suatu plant. Penggabungan kontrol tersebut bertujuan untuk 

saling melengkapi kekurangan dari masing – masing aksi kontrol. Bentuk 

kekurangan pada pengontrol P.I.D adalah respon terhadap perubahan nilai 

konstantanya, penjabarannya pada tabel berikut : 

Tabel. 2.3. Respon P.I.D controller terhadap perubahan konstanta
17

 

Respon Rise Time Overshoot Settling Time SS Error 

Kp Decrease Increase Small Change Decrease 

Ki Decrease Increase Increase Eliminate 

Kd Small Change Decrease Decrease Small Change 

 

Dalam perancangan sistem kontrol P.I.D yang perlu dilakukan adalah 

mengatur parameter P, I, atau D supaya respon sinyal keluaran terhadap masukan 

pada sistem sesuai dengan yang diinginkan. 

 

Gambar 2.4. Diagram blok kontrol P.I.D
18

 

 

H. Kondensasi 

Kondensasi adalah proses perubahan dari uap menjadi cair. Kondensasi 

terjadi saat uap bersentuhan dengan permukaan kontak yang suhunya di bawah 

titik jenuh uap. Dalam prosesnya ada dua cara untuk merubah uap menjadi cair, 

                                                           
17

Sumber:https://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece4760/FinalProjects/s2012/fas57_nyp7/Sit

e/pidcontroller.htmldiakses pada hari jum’at tanggal10 agustus 2017 pkl. 19.00 WIB 
18

Sumber :http://www.robotikauns.net/2015/06/teknik-kendali-pid.html diakses pada hari jum’at 

tanggal 10 agustus 2017 pkl.18.40 WIB 
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yaitu dengan cara menurunkan tempertaturnya atau dengan cara menaikkan 

tekanan uapnya (kompresi). Biasanya hal yang banyak dilakukan dalam proses 

kondensasi adalah dengan cara menurunkan temperaturnya dengan menggunakan 

media air atau udara sebagai media pendinginnya. Menurut Cengel (2003: 532) 

ada dua bentuk dalam proses kondensasi yaitu kondensasi film (film 

condensation) dan kondensasi tetes (dropwise condensation).
19

 

Kondensasi film (film condensation) terjadi saat cairan membasahi 

permukaan dan membentuk film cair dipermukaan kemudian mengalir ke bawah 

karena adanya pengaruh gravitasi.
20

 Dalam kondensasi jenis ini, cairan yang 

terbentuk dipermukaan akan mengalir dan berkumpul ke bawah karena adanya 

gravitasi. Biasanya kondensasi film banyak terjadi pada aplikasi keteknikan. 

 

Gambar 2.5. Profil Kondensasi Film (Film Condensation)
21

 

Kondensasi tetes (dropwise condensation) terjadi saat uap yang 

terkondensasi membentuk butiran cair dipermukaan dan di seluruh permukaan 

ditutupi oleh butiran cair yang tidak terhitung jumlahnya.
22

 Dalam kondensasi 

jenis ini, butiran cair akan menetes dan berkumpul ke bawah. 

                                                           
19

Yunus A. Cengel, Heat Transfer: A Practical Approach, Second Edition,( New York: McGraw-

Hill, 2003), hlm 532
 

20
Ibid. hlm 532. 

21
Ibid. Hlm 532. 

22
Ibid. hlm. 532. 
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Gambar 2.6. Profil Kondensasi Tetes (Dropwise Condensation).
23

 

I. Kondensor 

Kondensor adalah alat penukar kalor (heat exchanger) yang berfungsi 

untuk memudahkan perpindahan panas antara dua fluida pada temperatur yang 

berbeda dan menjaga dari pencampuran oleh fluida satu sama lain.
24

 Fungsi lain 

dari kondensor adalah untuk mengembunkan uap menjadi cair. Panas dari uap 

tersebut akan dipindahkan dari fluida satu sama lain. Berdasarkan klasisifikasinya 

ada tiga tipe arah aliran pada alat penukar kalor, yaitu aliran pararel (pararrel 

flow), aliran balik (counter flow), dan aliran silang (cross flow). 

1. Aliran Pararel (Parrarel Flow) 

Aliran pararel (Parrarel Flow) adalah aliran pada alat penukar kalor 

(heat exchanger) yang dicirikan oleh kedua fluida yang memasuki alat 

penukar kalor dari ujung yang sama, kemudian mengalir pada arah yang 

sama, dan keluar pada arah yang sama.
25

 

                                                           
23

Ibid. hlm. 532. 
24

Yunus A. Cengel, Heat Transfer: A Practical Approach, Second Edition,( New York: 

McGraw-Hill, 2003), hlm 667.
 

25
Agus Haryanto, Perpindahan Panas, (Yogyakarta : Innosain, 2015), hlm 442.
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Gambar 2.7. Profil Aliran Pararel (Parrarel Flow)
26

 

2. Aliran Balik (Counter Flow) 

Aliran balik (counter flow) adalah aliran pada alat penukar kalor (heat 

exchanger) yang dicirikan oleh masuknya fluida dari ujung yang berbeda, 

kemudian mengalir ke arah yang berlawanan, dan keluar pada ujung yang 

berbeda.
27

 

 

                                                           
26

Ibid. hlm. 668. 
27

Agus Haryanto, Perpindahan Panas, (Yogyakarta : Innosain, 2015), hlm 442.
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Gambar 2.8. Profil Aliran Balik (Counter Flow)
28

 

3. Aliran Menyilang (Cross Flow) 

Aliran menyilang (Cross Flow) adalah aliran pada penukar kalor yang 

dicirikan oleh pertukaran fluida yang saling tegak lurus satu sama lain.
29

 

 

Gambar 2.9. Profil Aliran Menyilang (Cross Flow)
30

 

 

J. Laju Aliran 

Menurut Haryadi (2016: 21) diacu pada Holman (1988: 498) laju 

aliranfluida dapat di hitung dari besar energi yang dilepaskan atau di terima oleh 

fluida. Perhitungannya adalah seperti berikut:
31

 

Aliran searah 

q  =  mhch (Th1 – Th2) 

q  =  mccc (Tc2 – Tc1) 

Aliran berlawanan arah 

q  =  mhch (Th1 – Th2) 

q  =  mccc (Tc1 – Tc2) 

Disini m adalah massa aliran fluida dalam (kg/s), c adalah kalor 

spesifikfluida dalam (kg. C), T adalah suhu masuk atau keluar fluida dalamC. 

                                                           
28
Op.Cit. Cengel. hlm. 668. 

29
Op. Cit. Agus Haryanto. hlm. 444 

30
Mutaqqin, Pengujian Efektifitas Penukar Kalor Multi Flat PlatAlumunium dengan Aliran Cross 

Flow, Skripsi, 2012: 19 
31

Sigit Haryadi, Pengaruh Arah Aliran Air Pendingin Pada Kondensor Terhadap 
HasilPengembunan Proses Pirolisis Limbah Plastik, Skripsi, Teknik Mesin Fakultas Teknik, 
UNS, 2015.
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BAB III 

MTODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sebuah bejana pembakaran, 

mengetahui rancang bangun dan unjuk kerja bejana pembakaran, mengetahui 

proses konversi biomassa menjadi energi dengan menggunakan metode pirolisis 

serta dapat menghasilkan gas biomassa dalam jumlah yang lebih banyak.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian untuk melakukan penelitian ini yaitu dilaksanakan di 

Laboratorium Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Waktu 

penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2016/2017 dimulai dari penelitian 

pendahuluan, perancangan desain alat, pembuatan alat, pengujian alat, 

pengumpulan dan pengolahan data yang diperoleh. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi 

dalam pengembangan penelitian bahan bakar alternatif, Manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bejana reaktor pembakaran dapat menghasilkan energi alternatif dengan 

mudah. 

2. Memberikan sebuah alternatif pengolahan limbah biomassa. 

3. Bejana reaktor mempermudah mendekomposisikan bahan uji untuk 

menghasilkan gas 

 

D. Alur Proses Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan diagram alur (Flowchat) dimana 

alur penelitian yang dilakukan merupakan alur proses pelaksanaan perencanaan 

atau desain alat, dilanjutkan pada pembuatan alat, hingga pengujian hasil yang 
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didapatkan dari proses pirolisis, diagram  alur  dalam  penelitian ini,  sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3.1. Diagram alur perancangan reaktor pirolisis 

 

 

 



30 
 

E. Studi Literatur dan Pengumpulan Data 

Studi literatur adalah mempelajari dan mencari data - data yang diperoleh 

dari berbagai sumber lain, buku, dan publikasi ilmiah yang berkaian dengan 

perencanaan tentang sistem bejana reaktor pembakaran dengan menggunakan 

metode pirolisis pada limbah biomassa. 

 

F. Desain dan Rancang Bangun Alat 

Perancangan meliputi perencanaan dan perhitungan dari reaktor 

pembakaran dapat dilihat dari diagram alir perancangan reaktor pirolisis dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. 

1. Rancangan Fungsional Alat 

Rancangan funsional alat pada bejana pembakaran terdiri dari 

beberapa bagian, antara lain: 

a. Reaktor 

b. Kondensor 

c. Pemanas (heater) 

2. Rancangan Struktur Alat 

Rancangan struktural alat bejana pembakaran pada penelitian ini 

adalah:  

a. Reaktor 

Reaktor berbentuk silinder dengan dilengkapi lubang termokopel 

untuk pengukuran suhu. Pada tutup reaktor dilengkapi dengan penyaring 

udara dan lubang keluaran gas hasil pirolisis sebagai tempat keluarnya 

gas yang terhubung dengan kondensor. 

 

Gambar 3.2. Desain tutup reaktor 
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Gambar 3.3. Desain bejana reaktor 

b. Kondensor 

Kondenser merupakan sistem pendingin yang terbuat dari pipa 

tembaga dan dilengkapi dengan double naple untuk memudahkan 

instalasi antara reaktor dan kondenser. Media pendingin udara 

menggunakan air sebagai media penukar kalor. 

Perencanaan alat bertujuan untuk mendapatkan desain dan 

perhitungan yang optimal pada alat tugas akhir ini berdasarkan dari studi 

literatur yang dilakukan. Dalam tahap ini penulis merencanakan 

kondensor tipe spiral dengan panjang 7500 mm, diameter 240 mm, dan 

tinggi 500 mm, tabung kondensor dengan saluran inlet dan outlet diatas 

tabung untuk masuk dan keluarnya air pendingin, dan pompa akuarium 

1000 liter/menit untuk membantu sirkulasi air pendingin pada kondensor. 
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Gambar 3.4. Desain sistem sirkulasi air pendingin kondensor 

Keterangan: 

1. Saluran outlet 7.   Pipa Inlet 

2. Tabung Kondensor 8.   Selang masuk air 

3. Kondensor 9.    Selang keluar air 

4. Elbow 10. Bak air 

5. Pipa Outlet 11. Pompa 

6. Saluran Inlet 

c. Pemanas (heater) 

Pemanas yang digunakan adalah tipe str aight rod heating element 

berbentuk silinder dengan panjang 45 cm 2 buah dan 56 cm 1 buah yang 

berdiameter 8 mm, dengan daya 500 watt. Sumber energi listrik 

dibutuhkan untuk melakukan pemanasan. Pemanas dilengkapi dengan 

trafo dan kontaktor serta thermo control. 

Thermo control digunakan untuk melakukan kontrol terhadap suhu 

pemanasan di dalam reaktor. Pemanas diletakan di 3 titik reaktor dengan 

jarak antara pemanas sebesar 10 cm. Skema jarak antara element 

pemanas yang satu dengan yang lain dapat dilihat pada gambar 3.5. 
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Gambar 3.5. Skema peletakan jarak antara element pemanas pada bejana 

reaktor 

Komponen akan dirangkai kedalam box panel, maka sebelumnya 

menyiapkan box panel dahulu. Box panel dipasang rel untuk 

menempatkan komponen, kemudian dibuat luang untuk meletakan alat 

P.I.D digital temperatur kontrol, dan Tombol. 

 

Gambar 3.6. Hasil Perakitan Sistem Rangkaian Listrik Pemanas 
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BAB IV 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

Pada bagian ini akan diuraikan deskripsi data yang berhubungan dengan 

variabel-variabel yang diteliti, pemaparan hasil penelitian ini mencakup deskripsi 

data perhitungan ketebalan bejana reaktor, perhitungan kalor, proses pemasangan 

komponen bejana reaktor, dan hasil perancangan bejana, serta uji kinerja reaktor. 

 

A. Perhitungan Ketebalan Bejana Reaktor 

Bejana reaktor yang dirancang berbentuk vertikal dengan tinggi dan 

diameter yang telah ditentukan, yaitu: 

 

Gambar 4.1. Dimensi bejana reaktor 

 Tinggi bejana kecil= 0.54 m 

 Tinggi bejana besar = 0.11 m 

 Diameter bejana kecil = 0.45 m 

 Diameter bejana besar = 0.56 m 

V 1=  x π x x t 

=  x 3.14 x  x 0.54 

= 0.086  
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V2=  x π x x t 

=  x 3.14 x  x 0.11 

= 0.0027  

= Volume total bejana = V1 + V2 = 0.11  

= Perhitungan ketebalan dinding silinder (shell) 

Material yang digunakan dalam perhitungan ini adalah ASTM A516 Gr 70 

dimana Tensile strength material tersebut berkisar antara 485-620 Mpa dan yield 

strength yang digunakan sebesar 260 Mpa,
1
 sedangkan allowable stress diambil 

156 MPa pada suhu 650°F yang digunakan sebagai dasar perhitungan. 

 

Perencanaan ketebalan dinding yang diatur dalam ASME SECTION VIII 

DIV. 1 UG-27 untuk tegangan circumferencial (sambungan longitudinal) yaitu: 

t  

Keterangan: 

t  = Tebal tangki (mm) 

P = Tekanan dalam desain = 300 kPa 

R = Radius dalam bejana  = 225 mm 

S = Allowable stress material ASTM A516 Gr 70 = 156000 kPa  

E = Efisiensi las = 0.85 

 

t  

t = 0.51 mm 

t  

t = 0.25 mm 

 

                                                           
1
MACSTEEL, “Pressure Vessel steel ASTM A516 Grade 60/65/70” diakses dari 

https://www.macsteel.co.za/files/macsteel_vrn_-_pressure_vessel_steels_-_astm_a516.pdf,pada 
tanggal 10 agustus 2017 pukul 20:08 
 

https://www.macsteel.co.za/files/macsteel_vrn_-_pressure_vessel_steels_-_astm_a516.pdf
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Perhitungan tutup bejana reaktor (head) 

Perhitungan ketebalan head berdasarkan ASME SECTION VIII DIV. 1UG-32 

yaitu: 

 

Gambar 4.2. Dimensi tutup bejana reaktor 

t  

L = diameter dalam tutup 

t = 0.9 mm 

Hasil perhitungan diatas masih ditambahkan dengan faktor corrosion 

allowance untuk mengantisipasi tingkat keamanan agar tetaphandal saat operasi. 

Pada dasarnya tanpa diberi corrosion allowance alat akan beroperasi dengan aman 

karna gaya dan beban yang bekerja masih dibawah nilai yield strength material 

yang digunakan. Pada perhitungan ini nilai corrosion allowance mempunyai tebal 

0.125 in atau 3.175 mm. Perancangan tebal dinding menjadi 0.51 + 3.175 = 3.685 

mm. 

 

B. Perhitungan Kalor 

Analisa teknik pada pemanas dibutuhkan untuk mengetahui daya yang 

dibutuhkan untuk memaskan bahan uji sesuai dengan suhu yang ingin dicapai. 

Daya pemanasan dapat di capai dengan mengetahui kalor yang dibutuhkan pada 

setiap bahan uji: 

1. Sekam Padi 

 Massa  : 6 kg 

 Kapasitas panas : 1.65 kJ/kg
o
C 

 T1   : 350
o
C 
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 T2   : 30
o
C 

Besarnya energi yang dibutuhkan untuk memanaskan sekam padi 

hingga 350 °C dapat dihitung sebagai berikut: 

Q = m x c x Δt 

= 6 x 1.65 x (350-30) 

= 3.168.000 J 

= 3168 kJ 

Besarnya nilai kuat arus (I) dan nilai V = 220 volt dengan waktu 

kenaikan 60 menit dapat dihitung sebagai berikut: 

I =  

= 4 A 

Besar daya yang dibutuhkan untuk memanaskan sekam padi hingga 

suhu yang di tentukan sebagai berikut: 

P = 4 x 220 

 = 880 watt 

2. Bongol Jagung 

 Massa  : 6 kg 

 Kapasitas Panas : 1.8 kJ/kg
o
C 

 T1   : 350
o
C 

 T2   : 30
o
C 

Besarnya energi yang dibutuhkan untuk memanaskan sekam padi 

hingga 350 °C dapat dihitung sebagai berikut: 

Q  = m x c x Δt 

= 6 x 1.8 x (350-30) 

= 3.456.000 J 

= 3456 kJ 

Besarnya nilai kuat arus (I) dan nilai V = 220 volt dengan waktu 

kenaikan 60 menit dapat dihitung sebagai berikut: 

I =  
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= 4.36 A 

Besar daya yang dibutuhkan untuk memanaskan sekam padi hingga 

suhu yang di tentukan sebagai berikut: 

P = 4.36 x 220 

 = 960 watt 

3. Serbuk Kayu 

 Massa  : 6 kg 

 Kapasitas Panas : 1.7 kJ/kg
o
C 

 T1   : 350
o
C 

 T2   : 30
o
C 

Besarnya energi yang dibutuhkan untuk memanaskan sekam padi 

hingga 350 °C dapat dihitung sebagai berikut: 

Q = m x c x Δt 

= 6 x 1.7 x (350-30) 

= 3.264.000 J 

= 3264 kJ 

Besarnya nilai kuat arus (I) dan nilai V = 220 volt dengan waktu 

kenaikan 60 menit dapat dihitung sebagai berikut: 

I  

= 4.12 A 

Besar daya yang dibutuhkan untuk memanaskan sekam padi hingga 

suhu yang di tentukan sebagai berikut: 

P = 4.12 x 220 

 = 906.4 watt 

 

C. Proses Pemasangan Komponen Bejana 

Pemasangan komponen bejana reaktor dilakukan di lab Teknik Mesin. 

Pemasangan komponen terbagi dua jenis, komponen utama dan komponen 

pendukung, seperti: 
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1. Pemasangan Komponen Utama 

Komponen utama bejana reaktor adalah element pemanas (heater). 

Element pemanas (heater) yang dipasang sebanyak 3 buah dengan daya total 

1500 watt. 

 

Gambar 4.3. Pemasangan element pemanas pada bejana reaktor 

Pemasangan element pemanas 1500 watt dipergunakan untuk 

pemanasan sekam padi, tongkol jagung dan serbuk kayu didalam bejana 

pirolisis. 

2. Pemasangan komponen Pendukung 

Komponen pendukung bejana reaktor adalah termokopel 2 buah dan 

pressure gauge. 

 

Gambar 4.4. Pemasangan Thermocouple 1 
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Gambar 4.5. Pemasangan Thermocouple 2 

Pemasangan termokopel dipergunakan untuk mengukur suhu dalam 

bejana reaktor untuk memperoleh data laju pemanasan. 

 

Gambar 4.6. Pemasangan Pressure Gauge 

Pemasangan pressure gauge dipergunakan untuk mengukur tekanan 

didalam bejana reaktor. 

  

D. Hasil Perancangan Bejana Reaktor 

Secara keseluruhan, alat hasil perancangan terdiri dari 2 bagian utama 

yaitu reaktor pirolisis dan kondensor. Setiap komponen yang terdapat pada alat 

memiliki fungsi sendiri. 

1. Rancangan Fungsional 

Rancangan fungsional merupakan fungsi utama dari beroperasinya 

reaktor sebagai tempat dimana proses pirolisis terjadi. Gas dari hasil proses 

pirolisis dialirkan dan dikondensasi untuk memperoleh minyak hasil dari 

proses pirolisis dengan bantuan kondensor. Minyak hasil proses ditampung di 

dalam gelas kaca dan residu hasil dari proses yang terdapat di dalam reaktor 

dikeluarkan dengan sekop. 

Tabel 4.1. Komponen reaktor pirolisis dan fungsinya 

No Komponen Alat Fungsi 

1 Reaktor Tempat  dimana  limbah  organik  akan  

mengalamiproses  pirolisis.  Reaktor  yang  

dilengkapi  dengantutup   reaktor   dimana   

limbah   organik   akanmengalami    proses    
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pirolisis.    Reaktor    yangdilengkapi dengan 

tutup reaktor dan saringan padatutupnya.  Pada  

tutup  reaktor  dilengkapi  dengansealer gasket 

antara reaktor dan tutup reaktor danbaut 

pengunci. 

2 Kondensor Tempat  gas  hasil  proses  pirolisis  

mengalamikondensasi  dan  perubahan  fase  dari  

gas  menjadicair. 

3 Lubang 

Thermocouple 

Lubang   termokopel   ditempatkan   pada   

badanreaktor, cerobong keluaran reaktor dan 

katup outletkondensor. 

4 Lubang outlet gas Berfungsi  sebagai  keluarnya  gas  hasil  

pirolisis.Lubang   outlet   terhubung   langsung   

dengancondenser yang di hubungkan dengan 

double naplesehingga   proses   instalasi   antara   

reaktor   dancondenser berjalan dengan mudah. 

5 Pressure gauge Berfungsi mengukur tekanan bejana reaktor 

6 Lubang pemanas Lubang pemanas (heater) ditempatkan. Terdapat 

5lubang pemanas. 

7 Pemanas(heater) Sumber  penghasil  panas  dengan  

memanfaatkanenergi listrik. Pemanas dilengkapi 

dengan insulasi 

 

2. Rancangan Struktural 

Setelah proses perancangan fungsional dan perancangan struktural 

berjalan baik kemudian dilakukan proses fabrikasi. Hasilperancangan reaktor 

memiliki volume  dengan diameter bejana kecil 45 cm dan diameter 

bejana besar sebesar 56 cm dan tinggi 65 cm. Dari perhitungan ketebalan 

dinding bejana didapat nilai ketebalan untuk tegangan circumferential dan 

tenggangan longitudinal masing-masing 0.51 mm dan 0.25 mm. Untuk 

keamanan desain dipilih nilai ketebalan terbesar yaitu 0.51 mm. Tebal tutup 
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bejana (head) 0.9 mm. Terdapat perbedaan diameter dan tebal plat pada hasil 

perancangan struktural dengan hasil fabrikasi. Diameter bejana kecil hasil 

pabrikasi 45.5 cm, ketebalan hasil pabrikasi 4 mm untuk bejana reaktor dan 

tutup bejanareaktor. Perbedaan ketebalan plat dan diameter disebabkan 

terbatasnya ketersediaan bahan dan alat saat proses fabrikasi. 

Tutup reaktor memiliki tinggi 10.4 cm dan diameter 45 cm dengan 

ketebalan 4 mm. Pada bagian atas reaktor dilengkapi dengan flange sebagai 

tempat untuk memasang baut pengunci tutup reaktor. Flange dibuat dengan 

lebar 5 cm dan tebal 4 mm. Karet ban di taruh antara penutup reaktor dan 

bagian atas reaktor dan dilapisi karet ban dengan tebal 4 mm yang berfungsi 

untuk mencegah kebocoran gas selama proses pirolisis berlangsung. Tutup 

reaktor memiliki lubang keluaran (outlet) gas yang di lengkapi gate valve 

berdiameter ¾ inch dan di lengkapi check valve berdiameter ¼ inch. Hasil 

perancangan reaktor disajikan pada Gambar 4.7. 

 

 

(a)                                                            (b) 
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(c) 

 

 

Gambar 4.7 (a) Bejana pirolisis (b)Tutup pirolisis (c) Rangkaian utuh pirolisis 

 

Keterangan Gambar: 

1. Heater 1  5. Heater 5   9. Outlet gas 

2. Heater 2  6. Check Valve  10. Thermo control 

3. Heater 3  7. Pressure Gauge  11. Kondensor 

4. Heater 4  8. Thermocouple  12. Termocouple 

Pemanas yang digunakan pada pembuatan bejana reaktor berjumlah 5 

buah. Setiap pemanas memiliki daya 500 watt dengan total daya 2500 watt. 

Terjadi perbedaan pada komponen antara hasil rancangan struktural reaktor 

dengan hasil fabrikasi reaktor. Perbedaan diakibatkan karna keterbatasan 

bahan saat fabrikasi dan kebutuhan pada saat proses uji kinerja reaktor. 

Perbedaan antara hasil rancangan reaktor dengan hasil fabrikasi reaktor 

dijelaskan pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Perbandingan ukuran pada perancangan struktural reaktor dengan  

                 hasil pabrikasi reaktor 

No Nama 

Komponen 

Kriteria 

Rancangan 

Hasil 

Rancangan 

Struktural 

Fabrikasi 

1 Reaktor Tinggi (m) 

Diameter (m) 

Volume (m
3
) 

0.65 

0.45 

0.11 

0.65 

0.455 

- 

2 Pemanas Daya (watt) 880 - 960 2500 

 

Daya yang dibutuhkan pemanas untuk memanaskan bahan sekitar 880 

– 960 watt. Pada awal rancangan hanya 3 buah pemanas yang digunakan, 

karena kenaikan suhu sangat lambat pemanas ditambah menjadi 5 buah 

dengan total daya 2500 watt. Perbedaan ini bertujuan untuk mempercepat 

kenaikan suhu pada reaktor. 

E. Uji Kinerja Reaktor 

Uji kinerja dilakukan setelah reaktor dan kondenser selesai dibuat serta 

panas yang diinginkan di dalam reaktor mampu dicapai oleh pemanas (heater). Uji 

kerja merupakan tahapan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan 

mengetahui adanya atau tidak kegagalan pada bejana reaktor. Uji kinerja yang 

dilakukan untuk mengetahui: 

1. Pengujian Tanpa Bahan 

Pada pengujian kemampuan sistem tidak mmenggunakan bahan baku 

sehingga tabung reaktor di biarkan kosong. Hal ini untuk mengetahui batas 

kemampuan alat tanpa adanya faktor lain. Pada pengujian yang pertama ini alat 

dibiarkan beroperasi dalam waktu 30 menit dengan keadaan tabung reaktor 

terbuka. Berdasarkan kenaikan suhunya hasil pengujian dapat dijabarkan seperti 

berikut : 

Masukan / Set Point : 200ºC 

Waktu Proses : 30 Menit 

Suhu Awal : 34ºC 



 
 

45 
 

Kondisi Reaktor : Tutup terbuka tanpa bahan penguji 

 

Dari  data  tersebut  untuk  mengetahui  kecepatan  pemanasannya  dengan 

perhitungan berikut : 

V = (T 1 – T 0) / t 

= (85ºC - 34ºC) / 30 menit 

= 1,7 
o
/menit 

Keterangan: 

V = Kecepatan Pemanasan (º/menit) 

T0= Suhu Awal Proses (º) 

T1= Suhu Akhir Proses (º) 

t  = Waktu Proses (menit) 

 

Pada pengujian pertama tersebut dapat disimpulkan bahwa suhu dari 

reaktor terbuang ke luar sehingga suhu di dalam reaktor sulit atau lama untuk 

naik. Thermocouple hanya merespon suhu yang tersebar diruang reaktor sehingga 

kondisi suhu aktual pada elemen pemanas tidak bisa dibaca oleh controller. 

Penyebaran panas pada elemen pemanas hanya berada di titik tengah elemen 

sehingga pada bagian sisi penyebaran panasnya lambat. 

Pada pengujian kedua alat dibiarkan beroperasi selama 30 menit dengan 

keadaan reaktor tertutup rapat. Pada set point kontrol P dinaikan nilainya 

tujuannya untuk mempercepat rise time dan menaikan overshoot. Untuk 

penggujian kedua dapat dijabarkan seperti berikut ini : 

 

Masukan / Set Point : 200ºC 

Waktu Proses : 30 menit 

Suhu Awal : 36ºC 

Suhu Maksimum : 192ºC 

Kondisi Reaktor : Tabung reaktor tertutup rapat dalam kondisi vaccum 
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Maka untuk menghitung kecepatan pemanasannya adalah dengan 

perhitungan seperti berikut ini : 

V = (T 1 – T 0) / t 

= (192ºC - 36ºC) / 30 menit 

= 5,2
o
/menit 

Keterangan: 

V = Kecepatan Pemanasan (º/menit) 

T0= Suhu Awal Proses (º) 

T1= Suhu Akhir Proses (º) 

t  = Waktu Proses (menit) 

 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil dua pengujian adalah suhu didalam 

tabung reaktor tidak terbuang keluar sehingga penyebaran panas didalam tabung 

reaktor menjadi lebih cepat. Proses dinaikannya set point pada kontrol P dapat 

mempercepat rise time dan menaikan overshoot sehingga suhu elemen naik secara 

lebih cepat namun nilai eror pada controller juga ikut naik secara otomatis selisih 

antara suhu set point dengan suhu aktual menjadi naik seiring dengan berjalannya 

waktu proses.  

Gambar 4.8. Grafik kenaikan suhu pada dua pengujian, merupakan hasil 

dari pengujian diatas dapat dilihat masukan / set point direncanakan pada 

temperatur dan waktu penambahan temperatur 500
c 180 detik, 100

0
c 680 detik, 150

0
c 

1180 detik, 200
0
c 1680 detik, 250

0
c 2180 detik, 300

0
c 2680 detik, 350

0
c 3180 detik, 400

0
c 

3680 detik, 450
0
c 4180detik dan 500

0
c 4680 detik. Pada uji coba penambahan temperatur 

terhadap waktu 50
0
c 492 detik, 100

0
c 984 detik, 150

0
c 1476 detik dan 200

0
c 1968 detik. 

Selain itu, untuk kepastian pembakaran tanpa bahan bakar di coba lagi yang kedua yaitu 

pada temperatur 50
0
c 492 detik, 100

0
c 2309 detik, 150

0
c 4007 detik dan 200

0
c 5705 detik. 

Perbedaan hasil secara teori terhadap uji coba pertama dan kedua, penambahan suhu dan 

lama waktu pencapaian suhu lebih lambat yang di pengaruhi oleh beberapa faktor 

pertama besar hambatan pada sistem rangkaian kelistrikan. Kedua kebocoran pada bejana 

seperti paking / perapat dan katup searah yang berpengaruh terhadap rambat panas pada 

udara dalam bejana. 



 
 

47 
 

 

Gambar 4.8. Grafik kenaikan suhu pada pengujian kedua 

 

2. Pengujian Menggunakan Bahan Baku Biomassa 

Pada pengujian dengan bahan baku limbah biomassa sekam padi, 

tongkol jagung, serbuk gergaji kayu mahoni. Dengan keadaan dan kondisi 

seperti tabel berikut ini : 

Tabel 4.3. : Pengujian terhadap bahan baku limbah biomassa 

Kondisi Sekam Padi Tongkol Jagung Serbuk Kayu 

Set Point (ºC) 500 500 500 

Waktu Proses (detik) 1800 1800 1800 

Suhu Awal (ºC) 32 34 32 

Suhu Maksimum (ºC) 480 275 275 

Kecepatan Pemanasan 

(ºC/detik) 0,25 0,134 0,135 

 

Dari hasil pengujian terhadap bahan baku maka dapat disimpulkan 

bahwa pada pengujian pertama dengan sekam padi suhu maksimum 
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mendekati set point namun pada pengujian selanjutnya suhu maksimum yang 

dicapai hanya setengah dari set point. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan hal tersebut, yaitu : 

1) Elemen pemanas mengalami kerusakan akibat korosi dari sekam padi. 

2) Elemen tidak tahan terhadap panas tinggi sehingga saat melakukan 

pengelasan kebocoran pada reaktor elemen pemanas mengalami 

kerusakan. 

3) Ukuran partikel sekam padi paling kecil sehingga kecepatan 

pembakarannya lebih cepat sehingga suhu dapat mencapai titik optimum 

4) Waktu proses pengujian terlalu pendek idealnya untuk mendapatkan data 

yang lebih akurat waktu proses lebih dari 2 jam. 

5) Kebocoran pada beberapa titik pada reaktor menyebabkan suhu dalam 

reaktor terbuang keluar. 

Dari keseluruhan penyebab utama adalah kualitas elemen pemanas 

kurang bagus sehingga mudah rusak.  

Gambar 4.9. Grafik kenaikan suhu pada pengujian bahan baku 

biomassa,  hasil dari pengujian dapat dilihat bahwa pembakaran dalam bejana 

menggunaka acuan masukan / set point pada uji coba temperatur tanpa 

menggunakan bahan bakar. Oleh itu, pada uji coba menggunakan bahan bakar 

sekam padi, tongkol jagung dan serbuk kayu diperoleh hasil pembakaran  

terhadap waktu pencapaian suhu sekam padi dan tongkol jagung pada suhu 

50
0
c hingga 200

0
c waktu pencapaian kurang di bawah suhu masukan / set 

point. Hal ini, dipengaruhi oleh banyaknya kadar air yang terkandung pada 

sekam padi dan tongkol jagung, tetapi pada suhu lebih dari 200
0
c hingga 

350
0
c sama dengan suhu dan waktu masukan / set point. Selain itu, pada suhu 

lebih dari 350
0
c hingga 500

0
c melebihi dari suhu dan waktu masukan / set 

point keadaan ini dipengaruhi oleh semakin berkurangnya kandungan kadar 

air pada bahan bakar sekam padi dan tongkol jagung. Keadaan yang paling 

berbeda ketika menggunakan sebuk kayu pada suhu masukan /  set point 

penambahan waktu terjadi ketika rangkaian sistem beroperasi pada awal suhu 

masukan / set point 50
0
c hingga 500

0
c 3500 detik, waktu pencapaian suhu 
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lebih lama dari suhu masukan / set point keadaan ini dipengaruhi oleh adanya 

volume kadar air yang terkandung pada serbuk gergajian banyak dan perlu 

dilakukan pengurangan hingga proses dalam bejana dan rangkaian sistem 

pembakar lebih efisien 

 

 

 

Gambar 4.9. Grafik kenaikan suhu pada pengujian bahan baku biomassa 

 

 

F. Hasil Akhir 

Produk dari hasil proses pirolisis limbah biomassa adalah char, tar, dan 

campuran beberapa gas. Char dimanfaatkan sebagai biobriket pengganti batubara, 

tar akan melewati proses pendinginan terlebih dahulu untuk dapat dijadikan 

minyak sebagai bahan bakar alternatif, dan produk yang berupa campuran gas 

metan dimanfaatkan langsung sebagai bahan bakar pada genset berdaya 3000 

Watt. 

Dari data pengujian selama 30 menit proses dapat mengoperasikan genset 

selama 15 menit untuk sekam padi, 5 menit tongkol jagung, dan 6 menit serbuk 
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kayu. Dapat diambil kesimpulan semakin besar suhu maka semakin banyak gas 

yang di hasilkan. 

Berdasarkan dari data pengujian biaya selama proses pirolisis dapat di 

estimasikan, seperti berikut : 

 

Harga Bahan Baku Harga Satuan 

 Sekam padi Gratis /Kg 

 Tongkol Jagung Gratis /Kg 

 Serbuk Kayu Gratis /Kg 

Tarif Dasar Listrik PLN Rp 1.467 Kwh 

Daya Alat 1500 Watt 

Daya Aktual Pada Saat Proses 1000 Watt 

Waktu Proses 150 menit 

Frekuensi Pemakaian 1 /hari 

Lama Penggunaan 1 hari 

 

 

 

 

Untuk menghitung biaya selama proses pirolisis berlangsung adalah 

seperti berikut : 

1. Menghitung total biaya bahan baku 

 Harga sekam padi + Harga tongkol jagung + Harga serbuk kayu = Gratis 

2. Menghitung Penggunaan Daya 

 Besar daya * Waktu pemakaian = 1500 Watt x 2,5 jam = 3,75 kWh 

3. Menghitung Biaya Penggunaan Listrik 

Penggunaan daya * Tarif dasar listrik = 3,75 kWh * Rp 1.467 = Rp 5.500 

4. Menghitung biaya total selama proses pirolisis 
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Biaya bahan baku + Biaya penggunaan listrik = Rp 5.500,- 

Bagi satu kali proses pirolisis dengan sistem pengotrol suhu menggunakan 

alat P.I.D digital tempereatur kontrol membutuhkan biaya sebesar Rp 5.500,-. Jika 

dibandingkan dengan pirolisis sistem konvensional maka sistem ini lebih murah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasakan hasil dari penelitian yang dilakukan, dari pembuatan prototype 

bejana pembakaran dengan bahan baku limbah biomassa, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil perancangan tabung didapatkan bahwa ketebalan dinding bejana 

memiliki tebal 3.6 mm. 

2. Dengan menambahkan 2 elemen tambahan dapat memperbesar daya dan 

mempercepat pencapaian suhu yang diinginkan. 

3. Penggunaan lem Fahrenheit cukup berguna untuk menutup kebocoran dari 

setiap lubang pada elemen dan termokopel. 

4. Terjadi korosi pada dinding bejana bagian dalam akibat proses pemanasan 

bahan uji. 

5. Sistem sirkulasi air pendingin yang dibuat mampu menghasilkan laju 

perpindahan panas sebesar 7743 joule pada kondensor dalam waktu 1 jam 

saat proses pirolisis berlangsung. 

6. Dengan adanya sistem pengontrol suhu menggunakan alat proportional 

integral derivative temperatur kontrol maka suhu pada reaktor dapat 

dikendalikan sesuai dengan setpoint yang diinginkan, sehingga suhu proses 

yang diperlukan untuk proses pirolisis dapat dikontrol dan tetap terjaga 

kestabilannya. 

7. Pada alat pirolisis dengan sistem pengontrol suhu membutuhkan biaya 

sebesar Rp 5.500,- untuk sekali proses selama 2,5 jam, jauh lebih murah 

dibandingkan dengan alat pirolisis konvensional yang menggunakan tungku 
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B. Saran 

Bekenaan dengan hasil penelitian yang diperoleh, maka beberapa saran 

yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1. Tipe pemanas yang digunakan untuk bejana reaktor memiliki potensi 

kebocoran. Perlu modifikasi pada lubang elemen pemanas atau modifikasi 

tipe element pemanas 

2. Pada saat menyalakan alat, pastikan tidak ada kabel yang terbelit atau 

terlepas. Gunakanlah masker, sepatu dan sarung tangan. 

3. Saat menguras bahan uji gunakanlah masker dan sarung tangan. Bersihkan 

sampai tidak tersisa residu dan bekas hasil pirolisis. 

4. Pembersihan dilakukan secara berkala pada kondensor dan tabung kondensor 

setiap sesudah atau sebelum pemakaian alat, agar tidak adanya kemampatan 

saat proses sirkulasi berlangsung. 

5. Untuk pengembangan selanjutnya elemen pemanasnya diganti dengan tipe 

branch atau melingkar, dengan suhu maksimum yang dihasilkan mampu 

mencapai 600
o
C, karena elemen pemanas yang digunakan mudah rusak 

sehingga suhu maksimumnya yang dicapai menurun drastis. 

6. Selain itu, tata letak thermocouple juga didesain sedekat mungkin dengan 

elemen pemanas hal ini untuk meningkatkan keakuratan suhu di dalam 

reaktor sehingga tidak terjadi overshoot yang mendadak. 
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Lampiran 1. Gambar Prototype Bejana Pembakaran (Reaktor Pirolisis) 
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Lampiran 2. Perakitan sistem pengontrol 
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Lampiran 3. Wiring Diagram sistem pengontrol suhu 
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Lampiran 4. Proses Pembuatan Kondensor 
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Lampiran 5. Proses Pengujian 
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Lampiran 6. Proses Pengujian 
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Lampiran 7. Hasil Pengujian 
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Lampiran 8. Penggantian Bahan Baku 
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Lampiran 9. Komponen Prototype Bejana Pembakaran (Reaktor Pirolisis) 
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Lampiran 10. Prototype Bejana Pembakaran (Reaktor Pirolisis) 
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Lampiran 11. Gambar Kondensor Pendingin 

 

 


